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Samočinné vodovody 
pro vodychudá, vysoko položená města, obce, hospodářství, zahrady 
atd., jedině stávající konstrukce technické dokonalosti, samočinně, ne¬ 

přetržitě vodu těžící z odlehlých nížin na libovolná návrší. 

Samočinně, dle síly a směru větru se řídící, 
bouřivzdorné 

větrné motory, 
celé z ocele a železa zhotovené se zaručeným 30% větším 
výkonem než u všech jiných soustav, s galvan. pocinkov. 
lopatami ku zvedání vody z hlubokých a vzdáleně le¬ 
žících studní na libovolná návrší, jakož i ku hnaní 

různých hospodářských strojů. 

Nejlepší a nejdokonalejší, jakož i nejlevnější 

o velkém výkonu. 

Stříkačky zahradní, požární a na hnojůvku. 

Samočinná napajedla pro dobytek 
vyrábí a staví 
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První mor. továrna na vodovody a pumpy 

ANT. KTJNZ, 
c- k* dvorm dodavatel, 

8|i. HRANICE ||? ' 
iia Moravě. 



- : Okresní ===^= 
hospodářská jednota v Rouchovanech. 
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KRAJINSKÁ HQSPOPÁŘSKO- 
- PRŮMYSLOVÁ VýSTáVá - 

pro jihozápadní Moravu 

pod protektorátem Slovutného pána, p. J. Rozkošného, 

říšského a zem. poslanee, praesidenta 6. odboru země¬ 

dělské rady moravské, rytíře řádu Františka dosefa, 

a za podpory vys. e. k. ministerstva obehodu a orby, 

vys. zem. výboru, zemědělské rady, představenstva 

městyse Rouehovan a jinýeh přátel orby a průmyslu 

9., 10., 11., 12. a 13. záři 1900 

v budově obecné školy 

a různých budovách obecních a na pozemcích obecních 

v Rouchovanech. 



PROGRAM KRAJINSKÉ HOSPODÁŘSKO-PRŮMYSLOVÉ 

VÝSTAVY, POŘÁDANÉ VE DNECH OD 9. ZÁŘÍ AŽ 
== VČETNĚ DO 13. ZÁŘÍ 1900 V ROUCHOVANECH. == 

o o o o 

—=— Dne 9. září 1900. —=— 

Uvítání hostí na náměstí. Uvítá jménem obce pan starosta JAN 

KOCI, jménem jednoty předseda jednoty, jménem výstavy 

předseda výstavního výboru. 

Zahájení výstavy. Zahájí předseda českého odboru zemědělské 

rady pan poslanec JAN ROZKOŠNÝ. 

Potom společný oběd. Koncert. Odpoledne národní slavnost ob- 

žínková. Večer věneček. Vstupné do věnečku 1 koř. za osobu. 

Hudba pana Černého. 

—=— Dne 10. září 1900. —==— 

1. VÝSTAVA DOBYTKA A ZVÍŘECTVA VŮBEC: 

a) Výstava koní. (Vystaviti lze koně plemenné i pracovní, hřebce, 

klisny s hříbaty i hříbata. 

b) Skot plemenný i užitkový, býky, krávy, jalovice a telata. 

c) Vepře plemenné i živné. 

d) Ovce. 

e) Kozy. 

fj Králíky. 

g) Drůbež, ať k užitku chovanou, ať k okrase. 

h) Psy lovecké i přepychové. 

i) Včelstvo. 

j) Konečně lze vystaviti i jiná zvířata a zvláštnosti, 

budou-li jen řádně opatřena, by bezpečnost jimi netrpěla. 

2. VÝSTAVA POTŘEB A VÝROBKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH. 

3. VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH STROJŮ. 

4. VÝSTAVA MLÉKAŘSKÁ. 
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5. VÝSTAVA HASIČSKÝCH VOZŮ, NÁŘADÍ, OCHRAN¬ 

NÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ÚRAZŮM A POD. 

6. VÝSTAVA ŘEMESLNÝCH A PRŮMYSLOVÝCH VÝ¬ 

ROBKŮ. 

7. VÝSTAVA POTRAVIN, OBILÍ, PLODIN VŮBEC A 

ZVLÁŠTĚ OVOCE. 

8. VÝSTAVA VČELAŘSKÁ. 

Dne 11. září v úterý: Závody v orání, obstará p. Jul. Rosenbaum 

z Nov. Dvorů. Odpoledne koncert. 

Dne 12. září: Hromadné návštěvy spolků při polovičném vstupném. 

Odpoledne přednášky. 

Dne 13. září: Hromadné návštěvy školních dítek z okresu, vstupné 

jen 5 kr. Odpoledne ukončení, rozdílení odměn. 



Rád výstavní 
pro skupin}'- zemědělskou, průmyslovou a živnostenskou. 

1. Přihlášky, ve dvou stejnopisech adresovány Jan Tauber, nad- 

učitel v Rouchovanech buďtež nejdéle do konce července 1900 

zaslány. Na každý spňsob jest lépe dříve tak učiniti, aby pan 

vystavovatel místo sobě v čas zabezpečil. — V přihlášce udej 

každý v příslušné rubrice, mají-li výstavní předměty býti vy¬ 

staveny na zemi, na stolech neb na stěně. Potom udej každý 

délku a šířku plochy, žádá-li místo se všech stran přístupné, 

anebo žádá-li se stůl připravený, za který ovšem nutno zvláštní 

poplatek zapraviti; zadáváť se pouze prostora, kterou předméty 

vyplní. Mimo to musí udáno býti, zdaž a které stroje mají k ve¬ 

řejnému závodění připuštěny býti. Taktéž nebudiž opomenuto 

udati, které věci ku prodeji určeny jsou, jinak by vystavovatel 

pozbyl práva zmíněného. Zdaž se předměty k výstavě přihlášené 

přijmou, rozhodne se hned po zaslání přihlášky, což se ohlásí. 

Žádaná plocha zaplatí se hned při zaslání přihlášky pošt. po¬ 

ukázkou, jinak by nebylo na přihlášku při rozdělování a záznamu 

do výstavního katalogu zřetele bráno. Kdo by, zaplativ za místo, 

výstavy se nesúčastnil, ztrácí nároky na zaplacenou čásť i na místo. 

Udána musí býti cena vystavených předmětů. 

2. Veškeré přihlášené předměty budou se přijímati a insta- 

lovati až 8. září. Dne 9. září musí býti vše na svých místech. 

3. Plat z místa 1 m2 venku Y2 K. V zavřených místnostech 

za 1 m2 3 K, tamtéž na stěně za 1 m2 2 K, na stole za 1 m2 4 K. 

Plat z místa pro skupinu zemědělskou za 1 m2 1 K 20 h. 

Z míst nekrytých jen 1 K, za samostatné pavilony zvláštní po¬ 

platek. Plocha menší než 1 m2 se počítá za celý m2. Pro drobný 

prodej ve výstavišti určí se zvláštní poplatek a předměty pro 

drobný prodej budou dle možnosti ve zvláštní místnosti vystaveny. 

Za obilí, ovoce a polní plodiny neplatí se zvláštní poplatek; 

věci tyto však po skončení výstavy prodají se ve prospěch vý¬ 

stavního fondu. 
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4. Prodané předměty lze odstraniti až po výstavě, což ne¬ 

platí, jsou-li v zásobě duplikáty. 

5. Výbor se postará o denní i noční hlídku. Žádoucno jest, 

by zvláště cenné předměty do skříní se uzavřely. 

6. Umístnění a ošetřování vyst. předmětů po dobu výstavy 

obstará si vystavovatel sám neb jeho zmocněnec. Jinak se na požá¬ 

dání na jich náklad ošetřovatel najme. 

7. Dne 13. odpoledne musí býti vše z místností odklizeno, 

což si vykonají pp. vystavovatelé, jinak se to dá odstraniti na 

jich útraty. 

8. Prodejné předměty označeny budtež cenou. 

9. O četné odměny jest postaráno. Peněžité, medaile státní, 

spolkové a j., diplomy atd. Kdož by odměny si nepřál, udej to 

hned v přihlášce slovy: »hors concours«. 

Odměňování bude se díti slavnostně ve čtvrtek 13. září 

odpoledne. 

10. Výstava bude otevřena od 8. hod. ráno do 7. hod. večer. 

11. Vstupné na výstaviště a do výstav bude se vybírati: 

Dospělí zaplatí 20 kr. a dítky 10 kr. 

12. Vystavené předměty budou sborem soudců, sestaveným 

z odborných znalců osvědčených a přísně nestranných, posouzeny. 

Výstavní výbor si vyhražuje program tento změniti dle potřeby. 

Výbor*. 

Dodatečně oznamujeme, že drobný prodej vystaveních předmětů 
jen se svolením předsedy výstavního odboru díti se smí a tu musí p. vy¬ 
stavovatel a zároveň prodávající za každý m2 zaujaté plochy výstavní za¬ 
platili jednoduchý obnos poplatku z místa. 



Řád výstavní a podmínky 
o výstavě a trhu hospodářského zvířectva. 

1. O každém kusu zvířectva jest třeba míti zdravotní certifi- 

kát (buď od zvěrolékaře nebo od obecního úřadu), že v místě 

není nákažlivých nemocí dobytčích. Při dopravě dráhou jest třeba 

onen certifikát přiložiti k nákladnímu listu; dále se doporučuje, 

aby vystavovatel žádal na představenstvu stanice potvrzení o tom, 

že byl vůz desinťikován. Při uvedení do výstaviště jest třeba 

i zdravotním certifikátem i potvrzením o desinfekci se prokázati; 

bez prvého průkazu, anebo kdyby komise zdravotní na výstavišti 

se nalézající nějaký příznak podezřelý zpozorovala, nebude zvíře 

k výstavě připuštěno. 

2. O krmení a napájení zvířat se výstavní výbor nestará; 

potřebnou obsluhu a nádobí ke krmení, jakož i píci jest povinnen 

opatřiti si vystavovatel. Ku přání projevenému postarají se za 

náhradu výdajů zřízenci hospodářského oddělení o potřebné krmivo 

i stelivo, což laskavě budiž předem výboru ohlášeno. O vodu 

bude výstavním výborem postaráno. 

3. Zvířata nenechávejž nikdo bez dohlídky; zvláště bujná a 

nepovolná zvířata budtež náležitě opatřena. V případě, že by se tak 

nestalo, ručí vystavovatel za všechnu škodu na majetku a zdraví. 

4. Poplatky zapraviti nutno po přijaté přihlášce předem, jinak 

nebylo by místo zaručeno. 

Poplatek ze zvířectva: Z jednoho kusu hov. dobytka a koní 

se platí 2 koruny. Z vepřů se platí z kusu 1 K, taktéž z ovce, 

kozy a ze psa. Z drůbeže a králíků atd., jež možno jen v klecích 

vystavovati, platí se z 1 m2 1 K a z kusu po 20 h. 

5. Vystaviti lze: 

a) Koně plemenné i pracovní, hřebce, klisny s hříbaty, hříbata; 

b) skot plemenný i užitkový, býky, krávy, jalovice, telata; 

c) vepře plemenné i žírné; 
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d) ovce; 

e) kozy; 

f) králíky; 

g) drůbež, ať k užitku, ať k okrase chovanou; 

h) psy lovecké i přepychové; 

i) včelstvo; 

j) konečně lze vystaviti i jiná zvířata a zvláštnosti, budou-li jen 

řádně opatřena, by bezpečnost jimi netrpěla. 

6. Dobytek musí býti v den výstavy 10. září před 8. hod. 

ráno na výstavišti a odveden býti může po 6. hodině na večer. 

Dopravu na výstaviště a z něho ovšem opatří si každý vystavo¬ 

vatel sám. Rozdílení odměn bude téhož dne odpoledne. 

I výboru krajinské hospodářsko-průmyslové výstavy 
v Rouchovanech, v červnu 1900. 

Jan Tauber, 
hlavní jednatel. 



Katalog 
krajinské hospodářsko-průmyslové 

výstavy 

v Rouchovaneci} 

rokli 1900. 

Tiskem Ant. Odehnala v Brně. — Nákladem výstavního výboru. 





Krumlovsko za doby pobělohorské. 
Napsal J. Š. 

vlil B lsa^ Ferdinand zvítěziv dne 8. listopadu 1620 

lir r v na Bílé Hoře počal trestati odbojné české 

a moravské protestantské stavy. Dvacetsedum če- 

• * ských pánů bylo popraveno, mnozí uvězněni, 

statky všech provinilců byly konfiskovány. I Krum- 

* lovsko prostřednictvím tehdejší své české šlechty 

mělo značné účastenství na povstání proti císaři, pročež těžce stiženo 

bylo rukou trestajícího císaře. Byl to zejména: Berchtold Bohobud 

z Lipé, dědičný maršálek království českého, jenž byl majitelem 

panství krumlovského, Hynek Hodický z Hodíc, jemuž náležela 

Miroslav, Zdeněk Hodický z Hodic, Vilém Kusý 

z Mukoděl, majitel Bohutic, Štěpán Kusý z Mukoděl, majitel 

Medlic, Václav Koniáš z Vydří, majitel Kýnic, Ondřej Seidl, 

majitel Babic, Josef Rafael Chroustenský z Malova, majitel My¬ 

sl ib oři c, Jiří Zahrádecký ze Zahrádek, majitel Hrotovic a 

bratr jeho Vilém Zahrádecký ze Zahrádek. 

Vynikající postavení měl tehdáž krumlovský pán Berchtold 

Bohobud z Lipé, jenž dne 10. května 1619 zvolen za diktá¬ 

tora ze stavu panského zároveň s Ondřejem Seidlem a Jiřím Za- 

hrádeckým ze Zahrádek ze stavu rytířského. Všech direktorů, kteří 

Moravu spravovali, bylo třicet a z počtu toho tři z Krumlovská. 
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Berchtold Bohobud z Lipé zvolen byl od stavů moravských 

do čtyřčlenné deputace, která měla vítati nového krále českého 

Bedřicha Falckého. Jaké vážnosti těšil se pan Berchtold z Lipé, 

svědčí tomu i to, že král Bedřich na své cestě k holdování stavů 

na Moravu zastavil se dně 3. února 1620 v Moravském Krum¬ 

lově v zámku u pana Berchtolda, kterýž jej uvítal se sto muške¬ 

týry v kroji. Král obdivoval se bohatému a skvostnému zámku 

krumlovskému, padesáti výborným koním arabským a tureckým 

a kryté jízdárně. Veliká obora při zámku naplněna byla značným 

počtem jelenů a zvěře divoké a pán z Lipé chtěl uspořádati na 

počest krále štvanice na medvěda, bůvola a čtyři vlky, ale pro 

krátkost času muselo z kratochvíle této sejiti, neboť král spěchaL 

k holdování do Brna. 

Po nešťastné bitvě pro český národ na Bílé Hoře zvolen do 

deputace, která u císaře Ferdinanda žádala náboženskou a poli¬ 

tickou svobodu pro Moravu. Avšak deputace odešla s nepořízenou, 

neboť o osudu odbojných pánů bylo dříve rozhodnuto než do 

Vídně došla. 

Jemu a devíti jiným pánům moravským přičítána hlavní vina 

na povstání, proto byl zatčen, uvězněn a odsouzen k odnětí pravé 

ruky a pak měl býti popraven, ale vykonání rozsudku se protaho¬ 

valo, poněvadž u dvora vídeňského rozpakovali se opakovati děsné 

popravy pražské, kterých se zhrozila celá Evropa. — Berchtoldu 

z Lipé oznámena milost, že má zůstati do smrti ve vězení. Později 

však přímluvou strýce svého Karla ze Zerotína a snad i jiných 

osob, jež u dvora vídeňského měly velký vliv, byl propuštěn na 

svobodu, ale musel se ze země vystěhovati, neboť císař nechtěl 

trpěti na Moravě jinověrců. Majetek pana Berchtolda, jenž sestával 

z města Krumlova, Ivančic, městečka Rouch ován, Hostě- 

h rádie a 16 vesnic, připadl a byl později beze všeho odhadu 

prodán státem se vším příslušenstvím knížeti Gundakarovi z Lich- 

tenštejna za 300.000 zlatých, v jehož držení je rod ten podnes^ 

Pan Berchto Id Bohobud z Lipé odstěhoval se do Uherské Skalice 

kdež r. 1643 zemřel. Se synem jeho Čeňkem, jenž. přestěhoval se 

do Slezska, vymřel r. 16S2 starožitný tento rod český, jenž stal 

se velikým dobrodincem města Moravského Krumlova. Změna 

pánů krumlovských souvisí zároveň pak s náboženskou i národní 

přeměnou Moravského Krumlova. Změnu tu pociťujeme podnes, 

neboť jsou to dnes knížecí úředníci lichtenštejnští, kteří v Krumlově 
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svého vlivu užívají ku poněmčení města. Bylo by již věru na čase, 

aby řádění tomuto učiněno bylo nynějším knížetem konec a pak 

také bude konec s němectvím Krumlova. 

Majitel statku Babice u Olbramovic, Ondřej Seidl, byl zvolen 

zároveň s pánem krumlovským do vlády direktorů za stav rytířský 

a pro svoji znalost latiny bylo mu svěřeno spisování latinských 

listin. Jemu také byla přičítána hlavní vina na povstání, proto byl 

zatčen a uvězněn. Později byl odsouzen k odnětí pravé ruky a 

ztrátě dvou třetin majetku, jež odhadnut na 24.000 zlatých. Statek 

jeho Babice koupil biskup olomoucký, kardinál z Ditrichštejnu. 

Rozsudek (odnětí ruky) na něm vykonán nebyl, neboť dostalo se 

mu milosti, ale za to musel před kostelem sv. Jakuba v Brně 

vybírati almužnu pro chudé po celý rok. 

Jiří Za hrádecký ze Zahrádek, maj itel Hrotovic, 

byl direktorem ze stavu rytířského. Byl také zatčen a uvězněn 

a odsouzen ku tříletému vězení a statek jeho odhadnut byl za 

32.000 mor. zl. a postoupen hraběti Jiřímu z Náchoda, jemuž 

náleželo panství t u 1 e š i c k é. Bratr Jiřího Záhradeckého, Vilém 

Záh r a d ecký ze Zahrádek, propadl pětinou svého majetku, 

která obnášela 1800 zl. a byla pojištěna na statku hrotovickém. 

Vilém Kusý z Mukoděl odsouzen ku ztrátě třetiny 

svého majetku. Statek jeho Bohutice odhadnut byl příliš nízko za 

22.000 zl., neboť měl prý cenu 40.000 zl. a darován jesuitům 

znojemským. 

Štěpán Kusý z Mukoděl pozbyl vsi Medlic, jež byla 

prodána Karlu Zahrádeckému za 14.000 zlatých. 

Majitel Kýnic Václav Koniáš z Vydří obžalován, že zlé 

řeči mluvil proti papeži, víře katolické a proti císaři; ale než-li 

došlo k soudu, zemřel. Statek jeho Kýnice na 16.000 odhadnutý 

darován r. 1624 jesuitům jihlavským. Dále mu bylo zabaveno 

dlužních úpisů za 12.165 zl. Druhý statek jeho Česká Olešná 

u Telče a dlužní úpis na 1000 zl. ponechán manželce a dětem 

Koniášovým s tou podmínkou, aby dítky ve víře katolické byly 

vychovány. 

Statek miroslavský náležel před povstáním Hynku H o d i- 

ckému z Hodic, který byl odsouzen ku ztrátě tří čtvrtin 

majetku. Zemřel však za krátko a majetek jeho v ceně 12.000 zl. 

postoupen hraběti Jiřímu z Náchoda. 
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Císař Ferdinand II. odňal též hraběti Zdeňkovi z Hodic 

a Olbramovic panství Olbramice, Našiměřice, Šumíce a Lid- 

měřice; nařízením r. 1634 bylo panství to prodáno knížeti Gunda- 

karovi z Lichtenštejna. Hrabě Zdeněk z Hodic a Olbramovic 

právě tak jako otec jeho Jiří, jenž válčil proti Turkům za císaře 

Rudolfa a byl prvním velitelem, oddal se řemeslu válečnickému. 

Sloužil u nepřátel císařových, Sasů, prvního vpádu jejich do 

Cech však se nesúčastnil, ale z počátku sloužil jen za hranicemi. 

Měl za manželku paní Alžbětu Kinskou, dceru Jana Rudolfa Trčky 

a vdovu po zavražděném v Chebě Vilému Kinském. Paní tato 

vrátila se s dětmi svými za vpádu saského do Cech, aby se ujala 

panství nad statky svého prvního manžela, začež jí bylo všecko 

jmění pozůstalé konfiskováno. Zdeněk Hodický velice se 

osvědčil ve službách saských a stal se plukovníkem. Později přešel 

do služby Švédů a byl povýšen na generála. Při vpádu Švédů 

svěřeno mu bylo obsazení Náchodská, Nového Města a obhajování 

Polabí. 

Josefu Rafaelu Chroustenskému z Malovar pro¬ 

padl statek jeho Myslibořice za 45.000 zlatých, kterýž prodán byl 

hraběti Jiřímu z Náchoda za 52.000 zlatých. Poněvadž byl Chrou- 

stenský muž chorobou stižený, prosil o milost a kommise konfiskační 

za něho se přimlouvala, ponechány mu z milosti spustlé vinice 

a bídný dům. 

Císař Ferdinand, potrestav odbojné stavy, činil opatření, aby 

v pozdějších dobách nemohlo dojiti k odboji: vydal rozkaz, aby 

všickni, kteří se nechtějí státi katolíky, zemi opustili. Tu nastaly 

na celé Moravě zlé časy. Většina šlechty a zámožných měšťanů 

ze země se vystěhovala a všickni ti, kteří v zemi zůstali, obraceni 

na víru katolickou. 

Krumlov byl tehdáž z větší části vyznání česko-bratrského 

a náležel jim nynější farní kostel. Mimo ně byli zde četní lutheráni, 

kteří měli modlitebnu v horní Pekařské ulici a něco novokřtěnců. 

Cesko-bratrský farář Jiří Hlouška působil zde do r. 1626. 

Když se stal majitelem panství kníže Gundakar z Lichtenštejna 

(r. 1625), povolal do města jezovity, ale tito setkali se zde s velikým 

odporem obyvatelstva všeho. Teprve když kněží nekatoličtí byli 

vypuzeni a tajné jejich schůzky zakázány, podařilo se, avšak jen 

při největším úsilí, příměti 50 lidí, aby o velkonocích r. 1626 pod 
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jednou přijímali; ale většina těch lidí náležela ke dvoru knížete 

z Lichtenštejna; pouze 4 novokřtěncl byli pokřtěni. Obracení lidu 

svěřeno bylo jezovitům, kteří si tu jeden druhému ruce podávali. 

Do první neděle adventní r. 162? bylo na 800 osob obráceno, 

avšak i potom ještě mnoho lidu staré víry se přidržovalo. Nynější 

panství tulešické (maj. šlechtic Dormitzer) náleželo pánům z Lípy, 

bylo však ku konci 17. století prodáno panu Jindřichu z Náchoda. 

Rod hrabat z Náchoda v Cechách byl příbuzný pánů z Lípy a 

užíval původně s nimi téhož znaku ostrve a později užívali za 

znak černého lva na zlatém štítu. 

Syn Jindřicha z Náchoda, Jiří, velel jízdě najatého vojska 

stavovského na obranu země, s nímž byl rozložen kolem Brna. 

Třicátého dubna r. 1619 vytrhl s 1000 jezdci z Brna a chtěl s nimi 

pomoci Ferdinandovi. Na cestě obklopili jej důstojníci pluku jeho 

a tázali se jej, zda-li má povolení stavů, že smí odtáhnouti z Brna, 

vynadali mu šelmů a zrádců, načež se vrátili do Brna a pan Jiří 

z Náchoda byl rád, že se dvěma jezdci mohl sám ujeti do Vídně 

k císaři. Za zrádu tuto potrestán byl tím, že stavové statky jeho 

konfiskovali. Po porážce stavů ujal se svého panství, na kterém se 

držela víra nekatolická (kalvínská) až do roku 1626, kteréhožto 

roku Jiří z Náchoda poslal do Tulešic jezovitu ze Znojma. 

Jiří z N á c h o d a již před tím přistoupil na víru katolickou, 

dal vházeti bible do záchodu, stižen byl jakousi nemocí, že mu 

i jazyk vyhnil a díry pod bradou vyhryzeny byly, pro něž nic do 

sebe ani z potrav ani z lékův přijmoutí nemohl, protože těmi 

děrami všecko vytékalo, načež když všecko marné bylo, natrápiv 

se okolo dvou měsíců, duši svou vypustil. 

Jezovita ze Znojma přivolaný, v Dubňanech a třech jiných 

osapách v krátkém čase tři sta osob na víru katolickou obrátil. 

Nedlouho před tím chtěl pastor kalvínský odstraniti z kostela 

dubňanského svícny, obrazy a j., ale kostelník katolický mu v tom 

zabránil a karabáčem z kostela prý ho vyhnal. 

Množství far na okresu krumlovském pro nedostatek kněží 

katolických nebylo obsazeno. Tak tomu bylo na příklad i v Olbra- 

movicích. Později však jezovité i této krajině věnovali pozornost 

a když statek bohutický koupili, jali se nejen v Bohuticích, ale 

i v Olbramovicích o obrácení lidu pracovati. Do konce r. 1627 

stali se prý skoro všickni farníci katolíky. 
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V Bohuticích bydleli dva jezoviti, kteří měli stále mnoho 

práce, neboť i lid z okolních uprázdněných far sem docházel, při¬ 

nášeje ke křtu děti i několik let staré. Mezi těmi, jež na víru 

katolickou obráceni byli, nalézala se i jakási osoba 120 roků stará. 

Praví se, že se tu vyskytovaly ještě zbytky novokřtěnců, náboženské 

sekty, kolem Olbramovic dosti rozšířené. 

I 
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Výstavní výbor: 

Protektor: 

Jan Rozkošný, 
president č. odděl, zemědělské rady v Brně, říšský a zemský poslanec-rolník 

Předseda: 

Josef Vinař, nájemce dvora Skreje-Lipňany. 

Místopředsedové: 

JUDr. Štol i Flor., jednatel hosp. spolku v M. Krumlově a advokát. 

Kočí Jan, starosta městýse v Rouchovanech. 

Výkonný výbor: 

Šabata Václav, předseda hospod, spolku v Rouchovanech. 
Rosenbaum Jan, místopředseda hosp. spolku v Rouchovanech, 

statkář ve Skrejích. 
Růžička Frant., rolník v Rouchovanech. 
Waguer Antoniu, statkář v Rouchovanech. 
Škarabela Fr., rolník a ředitel mlékárny v Rouchovanech. 
Šabata Josef, rolník v Rouchovanech. 
Pevný Antonín, rolník v Rouchovanech. 
Severín Fr., rolník v Šamikovicích. 
Prušta Josef, rolník v Šamikovicích. 

Předseda hospodářského oddělení: 

Novák František, nájemce dvoru v Dukovanech. 

Předseda průmyslového a živnost, oddělení: 

Šmahel Gracian, nájemce dvoru »Bořikovice« u Rouchovan. 

Zábavní a slavnostní výbor: 

Předseda: Rosenbaum Jan, statkář ve Skrejích. 

Výbor: 

MUDr. Salák, lékař v Rouchovanech. 
Jos. Pělík, kupec v Rouchovanech. 
Jo*. Šabata, rolník v Rouchovanech. 
Jos. Pruska, rolník v Šamikovicích. 
Fr. Novák, nájemce dvoru z Dukovan. 
l)r. Štoll, advokát v Krumlově. 
Fr. Nečas v Dukovanech. 

Hlavní jednatel: Tauber Jan, nadučitel v Rouchovanech. 



I. Výstava zemědělská. 

Odděl. A. Zvířectvo ho*p Klářaké 

vystavují: 

1. Pevný Antonín, rolník z Rouchovan, 1 prase a l jalovici. 

2. Šmahel Gracian, nájemce dvoru Bořikovice, 2 býčky roční. 

3. Růžička Jan, domkař z Rouchovan, 1 jalovici. 

4. Ševčík Frant., rolník z Rouchovan, 1 jalovici, 1 hříbě, 1 pár holubů Římáků.. 

5. Novák Jan, domkař z Rouchovan, 1 krávu 41etou. 

6. Crha Josef, krejčí z Rouchovan, 1 krávu 4letou. 

7 Ludvik Jakub, rolník z Rouchovan, 1 hříbě, 1 prase. 

8. Vybíral František, rolník z Rouchovan, 1 jalovici. 

9. Škarabela Jan, rolník z Rouchovan, 1 hříbě (valacha;. 

10. Novák Matěj, rolník z Rouchovan, 2 jalovice. 

11. Ludvík Antonín, kolář z Rouchovan, 1 krávu. 

12. Šabata Josef, rolník z Rouchovan, 1 koně, 1 hříbě, 1 krávu, 1 jalovici. 

13. Hain Jan, rolník z Rouchovan, 2 koně, 1 jalovici. 

14. Drexler Emanuel, mlynář z Rouchovan, l krávu. 

15. Coufal Jakub, rolník z Rouchovan, 2 koně. 

16. Wagner Antonín, statkář z Rouchovan, 1 jalovici. 

17. Příhoda Jan, rolník z Rouchovan, 2 krávy. 

38 Šabata Václav, rolník z Rouchovan, 1 koně, 1 hříbě, 6 krav. 

19. Růžička František, rolník z Rouchovan, 1 hříbě. 

20. Dvořák František, rolník z Rouchovan, 1 krávu. 

21. Stejskal František, domkař z Rouchovan, 1 krávu. 

22. Prokeš František, rolník z Rešic, l krávu. 

23. Palát František, rolník z Rešic, 1 jalovici. 

24. Roubal Bohumír, hostinský z Rešic, 2 býky. 

25. Knoll František, hostinský z Biskupic, 1 krávu. 

26. Mezník František, starosta z Výmyslic, 2 býky. 

27. Hrůza Karel, starosta z Heřmanic, 1 koně. 

28. Novák Josef, rolník z Heřmanic, 2 koně. 

29. Tržil Václav, rolník ze Slavétic, 3 koně. 

30. Plíška Frant., rolník ze Slavétic, 1 koně. 

31. Družstvo pro chov dobytka z Vedrovic, 1 kozla saanského. 

32. Holánek Jan, nadučitel z Vedrovic, l kozu a kůzle plem. saanského. 

33. Bartoš Frant., rolník z Vedrovic, 1 kozičku (kříženec domácí se saanským)- 

34. Odehnal Frant., nájemce dvoru z Hrotovic, 2 býky. 

35. Kuchařík Josef, rolník z Vodonce, 1 prasnici. 

36. Hek Jan, rolník z Křepic, 2 prasata. 

37. Bindr Vine., rolník z Křepic, 1 klisnu s hříbětem a 1 hříbě l1/* i 
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38. Podhrázský Václav, sedlář z Lipňan, 1 krávu. 

39. Vinař Josef, nájemce dvoru z Lipňan, 1 býka a kachny. 

40. Rosenbaum Jan, statkář ze Skrejí, 2 kance a 2 prasnice. 

41. Novák Frant., nájemce dvoru z Dukovan, 1 krávu s telátkem a 1 býka. 

42. Vybíral Josef, rolník z Rybníků, 1 klisnu s hříbětem a 2 telata. 

43. Kopecký Ant., Telč, 3 belg. králíky. 

44. Pelej Fr., Telč, 4 kanáry harc. 

45. Černý Jan, Heřmanice, slepice hudanky. 

B. Plodiny a výrobky zemědělské: 

1. Miékařské družstvo rolnické z Rouchovan, čajové máslo a různé druhy sýrů. 

2. Šabata Josef, rolník z Rouchovan, americké žito, hrách. 

3. Šabata Václav, rolník z Rouchovan, pšenici českou, ječmen sladovnický, 
amer. žito, hrách a hrušky. 

4. Kuchyňka J.f mlynář z Hor. Dunajovic, žito »Triumf.< 

5. Novák František, nájemce z Dukovan, hrách, ječmen, pšenici, brambory. 

6. Tauber Jan, nadučitel z Rouchovan, hrušky vzácných odrůd — amer. žito.. 

C. Stroje hospodářské a nářadí hospodářské : 

1. Fabeš J., Mor. Budějovice, 1 iStiřádkový secí stroj lžičkový s pohyblivým 
předkem >Patent Fabeš*, 1 lBtiřádkový secí stroj lžičkový s po¬ 
hyblivým předkem » Patent Fabeš*, l čtyřradlicový pluh, 1 tříradli- 
cový pluh, t dvouradlicový pluh, 1 obracovací pluh (točák), 1 uni¬ 
versální pluh s předkem pro hlubokou orbu, 1 universální pluh 
s předkem pro obyčejnou orbu, 1 tříradlicový pluh pro hlubokou 
orbu, 1 čtyřvytřásadlová mlátička žentourová pojezdná. 

2. Bureš V., Kolín n. L., 1 universální pluh ocelový značka S. M. E. 2, 1 uni¬ 
versální pluh ocelový značka R. S. P. 11, 1 ruchadlo zn. K. M. 12, 
1 ruchadlo zn. J. N. P. 5, 1 tříradlicový pluh zn. T. P. 6, 1 tří¬ 
radlicový pluh zn. M. T. 5. 

3. Klement Josef, Hrobce-Roudnice, 4 různé čerpadla řetězová, 2 patentní stří¬ 
kačky na nohách, 2 stříkačky pojezdné na vodu, na močůvku a j_ 
tekutiny, l krouhačku na řepu, 3 čerpadla vodní do studní, 1 pa¬ 
tentní dvouválcová stříkačka pojezdná. 

4. Podzimek Josef, Turnov, 2 rychloprací stroje se ždímadly. 

5. Ulmayer Jan, Jihlava, 1 secí stroj 14řádkový, 1 prací stroj, 1 železný mandl,. 
1 čistící mlýnek. 

6. Melichar Fr., Brandýs nad L., 2 patentní univers, secí stroje ku setí všeho 
druhu semen s předním vedením, 1 Iedkovací strojek 2řádkový, 
patent * Melichar*, s praktickým odebráním drtícího ústrojí. 

7. Černovský a spol., Český Brod, pluhy, plečky na brambory, brány různých 
druhů a patentní kypřiče. 

8. Havlík Alois, Kukleny, 1 mlátičku 18" s čističem, s páterem a klasnovačem' 
1 mlátička 18" obyčejná. 

9. Červinka Frant., Ostrov u Brandýse n. L., 1 patentní nejnovější pohyblivá 
plečka na řepu a řepku a pod. (70 zl.), 1 vyorávač řepy ocelový 
s 2 noži, s přístrojem na čistění nožů od chrastu a země, s plužňaty 
(80 zl.), 1 vyorávač takový bez koleček (17 zl.), 1 vyorávač nový na 
3 kolech se zadním vedením (45 zl.). 

10. Wichterle Fr., Prostějov, 2 secí stroje >Montania«. 

11. Přerovský Vincenc, Třebíč, hospodářské stroje, více druhů. 
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12. Eustaeh Cihelka, Mokré Lazce ve Slezsku, 1 zlepšené a skutečné dokonalé 
čerpadlo (pumpa na močňvku). 

13. Chmelik Ant., Týnec nad L„ 1 sušírnu na ovoce a zeleninu. 

14. Pejska Jos., Kralupy, 2 šrotovníky. 

15. Votava Jan, Hrotovice, cihlářské výrobky. 

16. Schonherz, Ostrava, stroj na klepání kos a brousky. 

17. Svoboda Josef, kolář v Podolí u Brna, kola s ohýbanými loukotěmi. 

1S. Klimeš Ant., Podolí u Brna, cementové výrobky, jako žlaby, koryta, roury, 
dlažičky atd. 

19. Zach K., Jihlava, 4 kočáry. 

20. Křiž Jan, Slané, stroj na pražení kávy, sladu a obilí. 

21. Grimm Frant. jun., Hora Kutná, 2 šicí stroje a různé umělé výrobky z kovu, 
svítilny, rámce na podobenky, sirníky, vasy, kované květiny atd. 

22. Kafka Rob., Praha, kuchyňské náčiní, umělé brousky. 

23. Honig Rob., Praha, stroj k vyšívání a jím vyšité předměty. 

24. Hájek Fr., Krumlov, šicí stroje a kovové zboží. 

25. Kunz Ant., Hranice, továrna na vodovody, nástěnné reklamní plakáty. 

26. Valenta Josef, Jihlava, koňské postroje. 

27. Řídký Jan, Mor. Budějovice, 2 pat. kuchyňské stoly s mandlem: 

28. Mazánek Dominik, Černovice, 1 úl. 

II. Průmysl a živnosti. 

1. Faust Jan, Brno, výrobky dřevěného zboží z rohu, kosti, ozdob, národní 
ornamentikou. 

2. Vinařství J. J. kn žete z Lobkovicfi v Dol. Beřkovicích, červená a bílá vína. 

3. Jiša V., Zbirov (Čechy), rozličné soustružnické výrobky (vzácné krásy a 
dovednosti!). 

4. Churain K., Hlinsko, hasičské výzbroje. 

5. Stránský Villbald, Brno, 20 hotových oděvů. 

6. Grtinn Fr., Hora Kutná, 1 vzorečnice jehlářských výrobků. 

7. Jedlička Em., Nusle, řezané dýmky a soustružnické zboží. 

8. Kocián Karel, Humpolec, vitrína suken. 

9. Janda František, Loukov pod Krkonoši, zboží soustruž, z javorového dřeva. 

10. Kubát Václav, Praha, 1 vytahovací stůl (zák. chráněný). 

11. Krumlovský Boh., Praha, 1 divan a různé Ienošky, zboží výtečné. 

12. Kubová Anežka, Vídeň XV., soustružnické zboží. 

13. Koníček Antonín, Kr. Vinohrady, malované dřev. a porcelánové zboží národ¬ 
ními figurami atd. 

14. Pešout J., Golč. Jeníkov, peřové žíněnky. 

15. Lorenc V., Jilemnice, sněžnice (ski). 

16. Tkaný Josef, Mohelno, moučné výrobky, kroupy, kaše, starou mlynářskou 
cechovní konev. 

17. Loschner Karel, Kr. Vinohrady, mluvící hodiny. 

18. Mích V., truhlářství Praha, dámský psací stůl a křeslo z ořechového dřeva 
bez lesku ve slohu moderním 



19. Bartoš A., Praha, desky natřené ebenovým- -mořidlem,- odporuje vodě i žírá- 
vinám, i po horké vodé nepovstanou skvrny. 

20. Marel V., Mladá Boleslav, střelné zbraně (český výrobek). 

21 Skrocký V., Mohelnice, výrobky z vlasů, Karlův Týn z vlasů perletí vyklá¬ 
daný, obraz císaře pána z vlasů atd. 

22. Svoboda St, Praha-Smíchov, 2 salonní sloupy, 1 salonní stůl. 

23. Rolnická továrna akciová v Přerově, stůl se skříní naplněnou skleněnými 
lahvemi s umělým hnojivém. 

24. Holzbach J., Hradec Králové, medový chléb, med atd. 

25. Solcová Fr., Praha-Žižkov, pečivo z kokosového ořechu (prodejné). 

26. Žák Jan, Jihlava, 6 různých kožichů, 20 čapek, 15 rukávníků, 15 nákrčníků. 
8 koberců, 2 nohavníky. 

27. Brinek August, Jihlava, 10 rozličných jupek (dámské konfekce). 

28. Kverek Jan, Jihlava, nožířské výrobky. 

29. Novák Jan, Praha, 4 páry obuvi (vzory zákonem chráněné). 

30. Novák Karel, Blatná, několik párů obuvi. 

Literární práce. 

1. Chadt J. Ey., knížecí polesný v Tetové, p. Rehberg, Čechy na Šumavě, 
své lesnické knihy. 

2. Zamazal Josef, účetní v Brodku u Přerova, účetní knihu k vedení účet¬ 
nictví hospodářského pro rolníka na 4 roky a 1 denník pokladní. 

3. Ptáčková Terezie, akademický ústav ku vyučování střihům, kreslení a šití 
šatů v Praze, 1 knihu >Umělý samouk střihů* pro dámy. 

4. Krofta A., redaktor >Přírodního lékaře* na Smíchově, Praha, 1 ročník. 
časopisu »Přírodní lékař.* 
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JAN ŽÁK, 
kožešník v Jihlavě, 

odporučuje 

| svůj hojně zásobený sklad všech druhů 

kožichů, límců, čepic, 
rukávníků, nohavníků, 
.— koberců atd. 

vůbec všeho, co do jeho oboru patří. 

fT^jT Vyznamenán na výstavách. *^1] 

řV5 

Nejstarší závod dámských konfekcí 

Augusta Brinek-a 
v Jihlavé, Sladovnická ul. 7, 

doporučuje svůj hojně zásobeny sklad všech druhů dámských 

konfekcí dle nej novějších střihů. 

Za»ýlá zbozí po přání i na výběr. 

Vlastní sklad suken. 
|Cenníky zdarma a franko. 
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Vína 
červená, bílá a sladká 

výtečné jakosti 

dopoměiije P. T. pp. obcbodnik4m a hostinským česká firma 

Josef Hudec, 
velkoobchod vinem, likéry, továrna na sodovou vodu a 

limonády 

Liboc-Hvězda (Praha). 
Vlastní transitní vinné zásoby v Dalmácii, Tyrolsku, 

Uhrách a Rakousích. 
Na skladě: Medicinální vína, zdravotní horké víno, 
pravý franc. a uherský cognac, slivovice, jam. rum a 

výtečný ocet. 

j; 
U&šim dámám 

doporučuje se co nejlépe 

|9 největší a nejchvalnější pověsti požívající 
vys. c; k. místodržitelstvím koncessovaný 

J| Pražský vzorný akademický ústav 
» ku praktickému a theoretickému vyučování kreslení 
Ji střihům, braní míry a šití dámských a dět- 

ských úborů 

Terinky Ptáčkové, 
odborné spisovatelky 

t Praze, Mystikova ulice éís. 15 nové. 
Nastoupí ti možno každodenně. Dámy přijímají se též do 

celého vzorného zaopatření. 

J| Bližší t prospektech, jež ochotně zašle majitelka ústavu. 
1| Množství pochvalných dopisů k nahlédnutí. 
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Čistokrevné obrovské 

augi. králíky beranovité, 
belgické dosáhnou až 14 liber, vyznamenané na mnoha 
výstavách (na výstavě v Roudnici v\ znamenán státní medailí 
za angl. a belg. králíky). Uši dosáhnou až 62 cm. délky. 
1 kus šestitýdní 1*25 zl., 8nedělní 1*50 zl., 3raěsíčni 2*50 zl, 

Směsíční 5 — 10 zl. Zasílá dobírkou 

Ant. Kopecký v Telči, 
raciorn lni chov králíků. — Cenníky zašle zdarma. 

Pelej František 
v Telči na Moravě, 

5^“ Itai-clíýeliL kanáfů, *"^0 

má na prodej pěkné kanáry samečky po 4, 5, 6 až 10 zl. Hlas jejich je 
zvonkovitý, dlouhý a dutý. Samičky kus za 60 kr. Na všech obeslaných 
výstavách vyznamenaný závod! Doporučujeme vřele všem milovníkům zpěvu 

kanárčího. Jsou to výborní pěvci! 



Jen na solidním základě založeno! 
Prodej se zárukou 5 roků. 

Sklad polštářovaného nábytku 
ve vlastní výrobě. 

K úplnému zařízení bytů ve všech slozích od jednoduchého, 
vkusného, do nejbohatšího jemného druhu nábytku v cenách 

nejmírnějších. 

Výbavy 
ve velkém výběru vždy k volnému nahlédnutí, divany ku 
spaní od 16 zl. výše atd., též jednotlivé kusy, vhodné dárky 
k jmeninán jako specialista v oboru tomto doporučuje chvalně 

známá firma francouzských novinek 

B. Krumlovský, Praha, 
Pernštýn č. 9. (ve dvoře). 

@ Závod čalounický a dekorativní. 9 
Vyznamenán od guvernéra prince řeckého na Krétě. Též na 

mnoha výstavách zlatými medailemi a čestnými diplomy. 

Konkurence nemožná a nepřístupna. 

Cenník; 
= pro zimní období 1900 = 

konfekčního závodu 

Vilibald Stránský, 
Ferdinandova ul. 32 BRNO; Ferdinandova ul. 32. 

»u tří kohoutů*. 

Pánské: Chlapecké 
od JO. do 16. roků: 

12. do 24. zl. obleky od 6. do 15. zl. 
10. * 20. zl. svrchníky » 5. » 12. zl. 

7. » 15. zl. liaveloky » 5. » 10. zl. 
12. » 35. zl. zimníky » 8. » 20. zl. 

* 15. » 40. zl. saka kožichová 
» 50. » 100. zl. kožichy městské 
» 8. » 16. zl. župany 

Obleky salonní, čamary, fraky nejjemnějších druhů. Veškeré oděvy 
jsou z látek čistě vlněných zhotovené, taktéž kožešiny nejlepšího 
druhu. Střihy elegantní a nejnovější. Objednávkám z venkova vě¬ 
nuje se největší péče. Nevyhovující se ochotně vymění, po případě 

se zaplacený obnos vrátí. 

Zvláštnosti dětských 
oděvů každého druhu. 



Závod rolnicKy. Závod rolnicky. 

První moravská 

rolnická továrna akciox/á 
na soustředěná hnojivá a lučebniny 

v Přerově 
nabízí suchá a jemně mletá 

růzhých druhů, 

vesměs zamčeného obsahu za velmi levných 
cen a výhodných podmínek. 

Při objednávkách vagónových stanovíme zvláště 

nízké ceny. 

Snperfosfáty pod 16% kyseliny fosforečné 

rozpustné nevyrábíme. 

Přímý dovoz chilského ledku. 

Volný prodej Stassfnrtského kainitn. 



Jan Ulmajer 
v Jihlavě 

odporučuje svůj stálý sklad nejosvědčetičjších 

hospodářských strojů, 
s výrobou ry clil o pracích strojů se ždí¬ 

má dleni a železných mandlů. 

Cenniky 

na požádání zdarma a f ranč o. 

První Budějovická továrna na c. k. priv. stroje hospodářské 

JOSEF FABES 
v jWffl. Knděf ovicíela. 

Řízení šekové a clearinkové č. 839.240. 

Zařízení transmissí dle amerického systému. Specielní výroba 
secích strojů. Žací stroje na trávu a obilí. Americký 
systém. Pohrabovač na obilí a sena. Parní mlátící slo¬ 
ženi. Žentoury, žeňtourové mlátičky bez vytřesadel 
i s vytřesadly a sítem jetelovým. Fukary na obilí dle Backera. 
Pumpy hnojní, stříkače atd. atd. Řezačky a pluhy 

všech druhů, dle. Sacka. 

VÝSIvE^DE^K 
mezinárodního závodění orních, secích a mlátících strojů. 

Dačice, stříbrná medaile. Telč, velká stříbrná státní medaile. Jihlava, státní- 
bronzová medaile. Vel. Meziříčí, státní bronzová medaile. Sáva n. D., velká 
bronz, medaile. Oberholabrunn, velká bronz. med. Mistelbach, velká bfonz. med. 



^TmlHnmjinniíí 

LtlMaTCUi 

První moravská 

s dvojitým falcem 
(patent Kóhler) 

v JPociolí u Brna 
doporučuje: 

Žlaby pro koně a hovězí dobytek; korýtka pro Černý 
dobytek; vodní roury s falcem a mufnou; žlaby ku 
svádění močůvky; schody točité a obyčejné v každé 
délce a síle; dlaždice v mnoha odstínech a velikostech; 
tašky ku krytí střech s dvojitým falcem (patent Koblerj 

a mnohé jiné předměty pro domácí zařízení. 

v Podolí u Brna (proti kostelu) 
iir 

Účetnictví hospodářské pro rolníka na 4 roky 
sepsal a sestavil Josef Zamazal, účetní Hanácké sladovny v Brodku. 

Účetnictví obsahuje návod s přehlednými tabulkami účtů hospo¬ 
dářských a přiznání k osobní dani z příjmu, poučení o počtech, 
měřictví, zlomkách, mírách a váhách, druhu peněz, o směnkách, kol¬ 

kovních poplatcích a j. v. 
Účetnictví poctěno všude nejpochvalnějšim uznázním 

i vyznamenáno četnými diplomy a medailemi. Tiskový náklad vydává: 

závod knih tiskařský a vydavatelský v Roudnici. 



v Mohelně u Náměště 
smílá obilí na válcích šrotovacích a porcelánových. 

Miýn můj jest vůbec nejnovějšími stroji opatřen. 

I snětivou pšenici lze u mne řádně vyčisti ti. 

Výrobu kaše a křoup též obstarávám v méně 

pilném čase. 

Obilí může si každý buď sám smílati neb ku 

semlení odevzdati. 

Ku zamezení ztráty času řídí se mletí též kores¬ 

pondenčními lístky 8 —10 dní napřed zaslanými. 

Udá se pouze co doveze, kdy, mnoho-li atd. 

Ku snadnějšímu příjezdu z Hrotovické strany 

obstaral jsem novou mírnou cestu. 

Čestné medaile a diplomu uznání dostalo 

se mi na jubilejní výstavě vídeňské. 



O. k. výsada. 

První rak. parní továrna na zboží sedlářské, 
řemenářské a spracování dřeva, 

Josef Valenta, 
přísežný znalec c. k. okres, a krajského soudu v Jihlavě, 

doporučuje P. T. obecenstvu své výrobky, jako postroje, chomouty, 
řemení všeho druhu a provedení, sedla, brašny, cestovní kufry, 
zahradní skládací židle a postele atd. v cenách nejlevnějších při ele¬ 
gantním provedení. 

Pro pány sedláře chová sklad všech potřeb, jako jednotlivé 
díly postrojů, veškeré druhy kování, massivní niklové a platinované 
skoby, nýty, šrouby, plechy na klapky, kleštiny ohýbané v celku 
neb půlové atd. 

Cenníky zdarma a franko. 
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Kolářský závod 
Josefa Svobody v Podolí u Brna. 
Výroba vozů hospodářských s koly, sestávajících ze dvou ohnutých 
loukotí o různých silách. Paření, ohýbání a umělé sušení různých 
dřev kolářských, na což činím i pány mistry kolářské, rolníky a 
hospodářské správy velkostatků zvláště pozorná a doporučuji služby 

své každému. 

mistr kolářský 

v Ir* odolí u Brn a. 

Jediná česká výroba sněžnic (ski) 
Václava Lorence 

-v Jilemnici v Krkonoších 
vyrábí sněžnice (ski) z jasanového dřeva, všude osvědčené a za 
nej lepší uznané a na všech výstavách prvními cenami vyznamenané. 



ígj to faraa hospodářských strojů v Ces. Brodě 
'hd doporučuje P. T. pánům hospodářům veškeré své tak chvalně 
£0 známé a na všech výstavách prvními cenami vyznamenané 
pJn hospodářské stroje a nářadí. 
^ Zejména upozorňujeme na následující vlastním paten- 
fe) tem chráněné výrobky, které vesměs pro výbornou soustavu 

a znamenitý svůj výkon zvláštní oblibě se těší. 
Pleóka na řepu, brambory, do chmelnic a vinic. 

Dosud bylo u nás přes 25.000 kusů plečky této vyrobeno. 
£*0 Vývoz ve velkém do Uher, Bulharska, Ruska, Francie, Ně- 

mecka a Itálie. Plečky vyrábíme buď co jednořádkové aneb 
co víceřádkové kombinované. 

F>l-d.l3Lyp jedno-, dvou- a tříradlicové všech soustav. 
Roční výroba trojáků přes 1000 kusů. 

Patentní t>rány zvláště účelné. Otupění 
a ztracení hřebů téměř vyloučeno, 

há Šestic a 8radličné kypřioe celé 
ze železa a ocele, ku přípravě půdy k setí, ku zadělání korn¬ 

el postu a umělých hnojiv. 
Dedkovaoe 2-, 4-, 5- a Ořádkové, velmi levné 

a trvanlivé. 

£fj Cenniky na požádáni zdarma a franko. 

jTlfk 


